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D urante os mais de vinte 
anos que decorreram 
desde a publicação do 

Código de Defesa do Consumi-
dor, em 1990, o cliente do setor 
securitário – seja ele segurado 
ou investidor – foi amplamente 
influenciado pelas alterações vi-
vidas pelo mercado segurador. Se 
de um lado o perfil do segurado 
brasileiro foi fundamentalmente 
influenciado pelas mudanças so-
ciais, demográficas e econômicas 
que ocorreram em nosso próprio 
país, por outro lado, o perfil do 
investidor, aquele que compra 
ações das empresas seguradoras, 
foi moldado pelas alterações im-
primidas pelos movimentos ocor-
ridos no cenário internacional. 

A profunda mudança nas caracte-
rísticas do consumidor brasileiro 
certamente foi responsável pela 

também principal modificação 
no perfil dos segurados nos últi-
mos anos. Segundo o Data Popu-
lar, em 2003, 38% da população 
brasileira pertenciam à classe mé-
dia, e 49%, à baixa, chegando tais 
percentuais a 54% e 24%, respecti-
vamente, em 2013. Com o aumen-
to da renda da população, cria-se, 
naturalmente, a preocupação pela 
proteção dos bens recém-adqui-
ridos e da manutenção da con-
dição financeira familiar, o que, 
por sua vez, faz crescer a procura 
por seguros em seus diversos seg-
mentos. Analisando-se somente o 
ano de 2013, é possível verificar o 
exemplo da recente alteração no 
seguro garantia estendida, que al-
cança fortemente essa nova classe. 

O governo também cumpre o seu 
papel, e na esfera da fiscalização 
destaca-se a iniciativa, por parte 

da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), de suspender 
a comercialização, por três me-
ses, dos planos mais reclamados, 
disponibilizando uma janela de 
tempo para que as operadoras de 
saúde possam sanar os problemas 
apresentados pelos consumidores. 
A lista de planos com comerciali-
zação suspensa é divulgada perio-
dicamente e, segundo a ANS, tais 
suspensões são motivadas pelo 
descumprimento do prazo má-
ximo de atendimento para mar-
cação de procedimentos e pelas 
negativas indevidas de cobertura, 
demonstrando a grande influên-
cia do consumidor na política de 
fiscalização. Já o outro fiscaliza-
dor do setor securitário, a Supe-
rintendência de Seguros Privados 
(Susep), recentemente também di-
vulgou um aumento nas ações de 
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análise

controle realizadas em 2013, em 
comparação com o ano de 2012. 
Além dessa proposta, destaca-se o 
fato de o plano de fiscalização da 
Susep ser divulgado em sua pági-
na da internet.

Acrescentando-se tais movimentos 
a condições econômicas e políticas 
favoráveis, nas últimas décadas, 
“os principais indicadores do mer-
cado segurador mais que dobra-
ram: a receita anual com prêmios 
de seguros e contribuições a planos 
de previdência passou de US$ 32 
por habitante, em 1990, para US$ 
395 em 2012 (valores estimados), 
e o quociente dessa receita contra 
o PIB subiu de 1,2% para 3,6% no 
mesmo período”, segundo o site 
Tudo Sobre Seguros. Caso esse nú-
mero considerasse a arrecadação 
com títulos de capitalização e de 
todas as empresas de saúde suple-
mentar, tal quociente chegaria a 
6% do PIB no último dado de 2013. 
Mesmo assim, sabe-se que o mer-
cado segurador ainda tem muito 
para avançar: em 2012, tal índice 
no Reino Unido foi de 12%.

Acompanhando esse desenvolvi-
mento, o mercado segurador fi-

mais significativas desde a Gran-
de Depressão norte-americana de 
1929”. Além de melhor definir 
responsabilidades e aumentar a 
transparência, pretender pôr fim 
ao estímulo de criação das empre-
sas “grandes demais para quebrar” 
(too big to fail). A lei estabeleceu 
o Federal Insurance Office (FIO), 
do Tesouro Americano, num país 
onde os supervisores de seguros 
são normalmente regionais. O 
FIO tem autoridade para monito-
rar todos os aspectos do setor de 
seguros, inclusive o acesso que co-
munidades e consumidores caren-
tes e minorias têm a produtos de 
seguros de preços acessíveis, bem 
como para representar os Esta-
dos Unidos em aspectos pruden-
ciais de assuntos internacionais, 
até mesmo frente à International 
Association of Insurance Supervi-
sors (IAIS). Estão fora do âmbito 
de monitoramento do FIO os se-
guros saúde e rural.

No caso europeu, o projeto Sol-
vência II, iniciado antes do ano 
de 2000 com o objetivo de “har-
monizar a regulação de seguros 
dentro dessa comunidade e au-
mentar a proteção ao consumi-

cou mais regulado. Seguindo um 
movimento de alinhamento in-
ternacional, o setor brasileiro de 
seguros agora possui uma maior 
transparência de suas demons-
trações financeiras, assim como 
uma maior exigência de capital 
regulatório mínimo para operar 
no setor. Sobre esse último pon-
to, o capital, argumenta-se que, se 
em certa medida o seu aumento 
traz uma maior solidez ao setor, 
ao mesmo tempo diminui a ren-
tabilidade do negócio, o que pode 
desacelerar o crescimento e afas-
tar os consumidores-investidores.

É interessante observar que essa in-
fluência internacional foi acentua-
da com a crise econômica de 2008. 
Desde então, vários movimentos 
regulatórios foram iniciados ou 
aprofundados: no Brasil, foi a da-
ta de início de aumento de capital 
pela Susep. Já nos Estados Unidos, 
foi publicada a Lei Dodd-Frank, e 
na Europa observou-se uma acen-
tuação da exigência de capital pelo 
projeto de Solvência II.

No caso dos EUA, alguns especia-
listas afirmam que essa nova lei 
“trouxe as mudanças regulatórias 

O consumidor de seguros teve movimentos 
importantes nesses últimos 25 anos:  
seja aquele consumidor que adquire os produtos securitários 

e espera, em contrapartida, sua proteção, ou o que investe 

nas empresas, visando ao lucro de suas operações.
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dor”, mudou significativamente. 
Hoje, seu foco tem sido princi-
palmente o aumento da exigência 
de capital e a maior transparên-
cia das demonstrações financei-
ras das empresas europeias. 

Tais iniciativas não são isoladas 
em cada jurisdição: no início de 
2012, o FIO se reuniu com as li-
deranças europeias envolvidas no 
projeto de Solvência II para au-
mentar o entendimento mútuo e 
elevar a cooperação entre a União 
Europeia e os Estados Unidos. De 
forma complementar, a adoção 
por diversos países do padrão in-
ternacional para reportes finan-
ceiros – IFRS, na sigla em inglês 
– eleva a transparência e a con-
fiabilidade das empresas, uma vez 
que seus consumidores podem ter 
conhecimento da saúde financeira 
da instituição.

Seguindo o cenário internacional, 
o Brasil finalizou o processo de 
convergência com os IFRS’s para 
a maior parte das empresas finan-
ceiras. Do mesmo modo, a regu-
lação nacional do mercado segu-
rador, incumbência da Susep, tem 
tido forte influência de Solvência 
II para a mensuração do capi-
tal econômico baseado em risco. 
Conclui-se, então, que esse movi-
mento internacional, acentuado 
com a crise de 2008, influenciou 
o setor de seguros brasileiro de 
forma direta.

Também aplicados a seguradoras 
de capital aberto, existem os dife-
rentes níveis de governança cor-
porativa instituídos pela BM&F 
Bovespa na última década. Esses 
níveis foram criados com o obje-
tivo de proporcionar um ambien-
te de negociação que estimulasse, 

ao mesmo tempo, o interesse dos 
investidores e a valorização das 
companhias, firmando compro-
missos de transparência assumidos 
por essas empresas. Apesar da bai-
xa participação de pessoas físicas 
na Bolsa de Valores, pouco mais 
de 600 mil em setembro de 2013, 
a BM&F Bovespa tem como meta 
alcançar o total de cinco milhões 
desses investidores em 2018. Em 
volume de compras e vendas, sua 
participação na primeira quinzena 
de 2014 foi de 12,12%, comparada à 
dos demais tipos de investidores. 

Para esse consumidor de ações, 
a força do mercado segurador 
deve ser também observada. Co-
mo ilustração de quão forte é sua 
atuação, há o caso de sucesso da 
BB Seguridade, cuja oferta públi-
ca inicial – IPO, na sigla em inglês 
– foi a maior do mundo, no ano 
de 2013, com 58% do volume ofer-
tado adquiridos por investidores 
estrangeiros. Suas ações subiram 
48% nesse mesmo ano, uma renta-
bilidade singular num mundo que 
ainda está saindo da crise.

O BB Seguridade passou a fazer 
parte de um time de seguradoras 
brasileiras que possuem ações em 
bolsa, que já contava com a parti-
cipação da Porto Seguro e da Sul 
América. Ambas, apesar da varia-
ção natural do mercado de ações, 
apresentaram uma tendência cres-
cente de rentabilidade desde suas 
aberturas de capital para negocia-
ção. A Porto Seguro estreou em 
2013 no ranking da pesquisa anual 
das marcas brasileiras mais valio-
sas, confeccionada pela Interbrand, 
que possui como critérios de ava-
liação “o lucro, o papel e a força 
da marca”, e o braço segurador de 

grupos econômicos mistos – que 
atuam, por exemplo, também em 
bancos – tem uma participação 
significativa do lucro total. Entre 
os maiores grupos, o lucro do seg-
mento de seguros correspondeu a 
percentuais de 16,1% a 31,5% do to-
tal durante o ano de 2013.

Conclui-se então que o consumi-
dor de seguros teve movimentos 
importantes nesses últimos 25 
anos: seja aquele consumidor que 
adquire os produtos securitários 
e espera, em contrapartida, sua 
proteção, seja o que investe nas 
empresas, visando ao lucro de 
suas operações. Se o crescimento 
econômico brasileiro influenciou 
principalmente o perfil do segu-
rado, incluindo agora uma classe 
média mais volumosa, as altera-
ções regulatórias influenciaram 
não só aqueles garantidos por esse 
setor da economia, mas também 
seus investidores. 
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